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Šventinis leidinys
Kalėdos yra puikus laikas sustoti. O sustojus pamatyti tuos, kurie yra šalia, pajusti jų širdies šilumą
ir skirti jiems visą savo laiką. Tai šilčiausia metų šventė, suburianti ir šildanti tarpusavio artuma šeimos
narius, artimus žmones, kolegas, draugus. Šv. Kalėdos – didelio džiaugsmo šventė, kuriuo dalijamės
sveikindami vieni kitus. Todėl labai džiugu, kad tampa tradicija visiems susitelkti ir apmąsčius praėjusių
metų nuveiktus darbus, pasveikinti lopšelio-darželio bendruomenę švenčių proga ar išsakyti tai, ko
kartais šiame skubančiame pasaulyje tiesiog nesuspėjame...

Rytas aušta pamažėl, paskendęs baltuose
rūkuose,
bundančios
saulės
purpuru
aptaškytuose. Iš sidabrinių miglų išbrenda
paežerės trobos, vandens nuskalauti lieptai.
Tarsi iš atabradų išplaukia dervuotos valtys
trumpam įkalintos pirmojo ledo. Rasos lašeliai
– ne lašeliai, o deimantai. Žvilga, tviska,
spinduliuoja ant smilgų šluotelių... Gražu iki
pavydo, tik niekas Jums to nepasakys, jei patys
nesuprasit... Ar gi reikia ypatingų pastangų,
kad galėtume gėrėtis ant ištiestos rankos
nukritusia
snaige?
Atvirumo
visiems...
Atviromis akimis gerkite šypsenas, spalvas,
mažų rankų darbus. Atviromis širdimis
priimkite Jums nešamas emocines dovanas,
jausmus, ramybę ir viltį. Atviromis rankomis
neškite gėrį ir šilumą, paguodą ir atjautą.
Jaukių švenčių Jums ir Jūsų artimiesiems.
Direktorė Aušra

Kalėdos – stebuklų metas. Susiburkime
grupėse ir salėje prie Kalėdinių eglučių,
pasidžiaukime ramiomis akimirkomis ir vieni
kitais. Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir
laimingi mūsų vaikai, priversdami pagalvoti,
kad gyventi mūsų įstaigoje labai gera. Juk kartu
mūsų visų praleistas laikas yra didžiausia
gyvenimo vertybė.
Tesiaučia pūga
pasėdama kiekvieno
namuose santarvę ir gerumą, tegul artėjančios
šventės Jums ir Jūsų artimiesiems dovanoja
džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui
lai nepalieka vietos.
Tegul 2018-ieji metai nutiesia naujus kelius į
laimę: mylėkite ir būkite mylimi, išklausykite ir
būkite išgirsti, padrąsinkite kitus ir patys
ryžkitės įgyvendinti savo svajones.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena

Tekrinta baltos snaigės,
atnešdamos Jums gražiausią viltį ir
tikėjimą.
Tekrykštauja sniego jūroje
linksmi ir laimingi vaikai.
Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno
namuose santarvę ir gerumą.
Su šventėmis visus sveikina „Uosio“ gr.
kolektyvas.
„Klevo“ grupės bendruomenė visiems linki, kad
net ir šalčiausią žiemos dieną širdyje karaliautų
šiluma, snigtų tik laime, o Kalėdinis stebuklas
niekada nesibaigtų.

Kalėdų dvasia
aplanko visus.
Ji atneša gėrį į
kiekvieno namus.
Visiems linkime
laimės kasdienės,
mažos,
trupučio kantrybės
darbuos dideliuos.
„Beržo“ grupės
kolektyvas
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Gyvenimas yra nuostabiausia pasaulyje pasaka
ir didžiausias įkvėpimo šaltinis. Todėl kurkite ir
dalinkitės stebuklais!
Gražių žiemos švenčių linki
„Pušies“ kolektyvas

Mes norim Jums padovanoti snaigę, tyliai
krentančią iš beribio dangaus. Tik nelaikykit jos
ilgai delne, nes ji tarsi Jūsų svajonės – per ilgai
užsibuvusios ištirpsta, paleistos laiku – tampa
pačiomis nuostabiausiomis idėjomis ir darbais.
Nepristikite įvairiausių idėjų, drąsiai jas
įgyvendinkite ir eikite į priekį su šypsena ir
džiaugsmu veide.
Jaukių švenčių ir sėkmingų Naujųjų metų
Jums linki „Liepos“ grupės bendruomenė

- Kaip senelis keliauja pas vaikus?
- Supakuoja dovanas, sėda į savo roges su
elniais ir važiuoja pas gerus vaikus. Linkiu,
kad jis nepaslystų ir laimingai atskristų. –
Ąžuolas.
- O kiek elnių traukia roges?
- Užtenka dviejų. – Ąžuolas.
- Eik tu, turi būt keturi! Tu ką, nematei? –
klausia sunerimęs Dominykas.
- Ką dar žinot apie Kalėdų senelį?
- Jis iš Laplandijos, turi elfus, padėjėjus, kurie
jam padeda. Kol senelis ruošiasi, jie
sukrauna viską į roges, tada jis sėda ir
viskas, važiuoja. – Augustas.
- Ko palinkėtumėt Šv.Kalėdų proga
skaitantiems šį laikraštuką?
- Palinkėčiau, kad visi būtų sveiki ir nesirgtų, o
Kalėdų senelis, kad visus spėtų aplankyti. –
Gabrielė.
- Linkiu gauti visko, ko nori, jei buvo geri. –
Adomas.
- Direktorei linkiu paremontuoti darželį, nes
tada visi būtų laimingi. – Augustas.
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Kalėdos – stebuklų metas.
Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos
Jums gražią viltį ir tikėjimą.
Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir
laimingi vaikai.
Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno
namuose santarvę ir gerumą.
Tedovanoja Jums Kalėdų Senelis
džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o
liūdesiui lai nepalieka vietos.
„Ažuolo“ grupės kolektyvas

Tegul niekuomet nepritrūksta Jums
džiaugsmo ir šilumos. Tegul Kalėdų žvaigždės
jaukia šviesa užlieja namus, meilė telydi
šeimas, o sėkmė Jūsų darbą. Teprisipildo
širdys tikėjimo, vilties, noro prasmingai
dirbti ir gyventi.
Gražių švenčių Jums linki „Epušės“ grupė
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Linkime šiltai sutikti Šv. Kalėdas artimų
žmonių draugijoje. Šilumos Jūsų namams,
prasmės Jūsų darbams, artumo Jūsų šeimai.
Spindinčių ir dosnių Jums švenčių!
„Gluosnio grupės bendruomenė

Snigo, snigo ir prisnigo.
Ne bėda – atvažiuoja Kalėda!
Lekia briedis devynragis per pusnis,
Žiba, tviska ir eglelė, ir pušis.
Žiba, tviska ir kelelis, ir namai,
Atvažiuoja Kalėdėlė, leliumai!
Per laukelį begalinį baltumoj
Per tiltelį jievarinį, leliumoj...
„Kaštono“ grupės kolektyvas, sveikindamas
visus su šventėmis, linki jas praleisti
artimiausių žmonių apsupty, besidžiaugiant
vienas kitu, artimu, draugu.
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Džiaugiamės, kad savo bendruomenėje turime nemažai šeimų, kur mūsų įstaigą
lanko keletas vaikų iš tos pačios šeimos. Nutarėme juos pakalbinti ir paprašėme
švenčių proga kažko palinkėti visiems, kurie skaitys šį laikraštuką...

N

uoširdžiai dėkojame mūsų vaikus ugdantiems pedagogams,
kurie jiems skiria visą savo dėmesį ir meilę. Linkime, kad
įkvepiančių idėjų jie nepristigtų ir kitais metais. O visai
darželio bendruomenei švenčių proga linkime ramybės širdyse,
šilumos ir jaukumo namuose, tikėjimo šalia esančiais žmonėmis,
naujų paskatų prasmingai ir kilniai gyventi.
Andriukaičių šeima

J

os jau artėja... Taip lauktos ir išsvajotos. Ateina, kad apgaubtų
savo spinduliuojančiu gerumu ir ramybe. Idant sukviestų visus,
kuriuos mylime ir kurių ilgimės prie bendro stalo, kad jų artume
pasijustume stipresni ir laimingesni. Šv. Kalėdų proga linkime, jog
ateinančių švenčių šiluma paliestų ir Jūsų visų širdis, o gyvenimui
suteiktų naujų, nuostabių spalvų.
Putonų šeimyna

S

veikiname lopšelio-darželio „Volungėlė“ bendruomenę su
artėjančiomis šventėmis. Pedagogams linkime didelės kantrybės
ir neišsenkančio kūrybingumo, vaikučiams – svajonių
išsipildymo, o visiems kartu – jaukios namų šilumos bei ramybės
širdyse. Lai prie kiekvieno Jūsų prisiliečia laimės ir džiaugsmo žiburys.
Gražių ir prasmingų Jums Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų
2018-ųjų metų!
Amšiejų šeima
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Tegul žiema Jums būna tarsi vasara,
O šiaurės vėjas – muzika švelni.
Ne viskas bloga ir ne viskas pasaka,
Ką savo kelyje sutinki.
Nebijokit nusišypsoti žmogui, Rimtumo jau ir taip gyvenime apstu...
Šventų Kalėdų rytą linkiu Jums Meilės,
Ramybės, šilumos...

Šiltos ir tikros Jūsų mintys ir žodžiai tegul
tampa žvakės liepsnele visiems ieškantiems Šv.
Kalėdų stebuklo!
Asmenybės ugdymo mokyklėlės mokytojos Agnė
ir Virginija

Meninio ugdymo pedagogė Virginija

Kantrybės – nebaigtiems darbams užbaigti,
kūrybinio impulso – naujiems pradėti,
lengvos Laimės rankos,
stiprios sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos
visiems linki kūno kultūros mokytoja Vilma

Pamirškime rūpesčius, pamatykime Kalėdas
vaikų akimis. Pačio dosniausio Kalėdų senelio ir
daug, daug sniego!
Gražių švenčių visam “Volungėlės” kolektyvui,
visiems mažyliams ir jų tėveliams linki
krepšinio treneris Robertas

Besibaigiantys metai vėl tiesia ranką
Naujiesiems. Ant delnų nudirbti darbai, išgyventi
jausmai, svajonių pradžia, gerumo troškimas ir
tikėjimas. Tegul ateinantys metai būna kupini
gerų idėjų, didelių planų ir sparnuotų svajonių.
Tegul jie būna tokie lengvi kaip šokios žingsnelis.
Meninio ugdymo pedagogė ir šokių būrelio
vadovė Jolita

Metai kaip muzika – linksma, virkdo,
dienų natomis laiko penklinę pildo.
Iš mūsų gyvenimų rašo melodijas,
kuria dainas ir istorijas.
Gerbkime savo metus ir jų muziką,
tegul skambėjimas guodžia ir džiugina...
Su Šventomis Kalėdomis visus sveikina vokalinis
ansamblis „Volungėlė“

7

Linkiu, kad Kristaus gimimo šventė apdovanotų
dvasiniu džiaugsmu, būtų sutarimo ir laimės
laikas.
Sportinių šokių mokytojas Ligitas

Atidėję į šalį darbus, prie šventinio Kūčių stalo
pasidžiaukite ramiomis akimirkomis su pačiais
brangiausiais žmonėmis. Juk laikas, praleistas su
artimaisiais, yra pati didžiausia vertybė. Tegul Šv.
Kalėdos Jums ir Jūsų artimiesiems atneša šviesios
vilties, sveikatos ir meilės.
Virėjos

Linkiu, kad net šalčiausią žiemos dieną širdyje
karaliautų šiluma, snigtų tik laime, o Kalėdinis
stebuklas niekada nesibaigtų.
Futbolo treneris Andrius
Linkime, kad šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis
šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleistų
Jūsų visus metus. Patikėkite savo pačių kuriamais
stebuklais - jie pildosi greičiausiai!
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Nijolė ir
maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros
specialistė Laima.
Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“
Volungės g. 25, LT-63163 Alytus
Tel. (8 315) 76590, (8 315) 76591

Linkime, kad visų kolegių namai per Šv. Kalėdas
kvepėtų meduoliais! 
Akcijos “Kalėdinių meduolių kepimo savaitė“
iniciatorės Danguolė ir Virginija

Laikraštuką kūrė ir maketavo
„Liepos“ priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė
Lina Tamošaitytė.
Jei turite pasiūlymų laikraštukui, prašome kreiptis
el. paštu: linute.tamosaityte@gmail.com
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